
MATERJALIDE PUHASTUSVAHEND - SISETINGIMUSTESSE

Rubiomonocoat BIOCLEANER
TOOTE KIRJELDUS:

RMC Biocleaner on orgaaniline puhastustoode. See ei sisalda happeid, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ega fosfaate. RMC Biocleaner on mittesüttiv
ja tapab bakterid. Ei kahjusta riideid ega sünteetilisi materjale. RMC Biocleaner sobib kasutamiseks kõikidel pestavatel pindadel. Ei roosteta.

KASUTAMINE:

- RMC  Oili  pealekandmisel  kasutatud  töövahendite  (hari,  pintsel,  kõva  kattega  põranda  puhastusvahend,  tööstusteip,  pihustuspüstol  jms)
puhastamine.

- RMC Oili värskete plekkide eemaldamine riietelt või jalatsitelt (käsitsi või pesumasinas).
- RMC Biocleaner sobib ka plaaditud pindade (pagariärides, lihakauplustes, sööklates, kiirtoidukohtades, tööstusettevõtete köökides ja 

söögisaalides jms), köögi tõmbekappide, mehaaniliste osade ja tahma puhastamiseks.

OLULINE!
Ärge kunagi kasutage RMC Biocleanerit pindade puhastamiseks, mida on töödeldud tootega Rubio Monocoat.
Valige sobiv toode meie hooldusvahendite sarjast: RMC Soap, RMC Surface Care, RMC Soap Satin. Tutvuge tootekirjeldustega.

KASUTAMINE
Tootmisliini seadmed: käivitage pump koos lahjendamata RMC Biocleaneriga , kuni pump on seda ummistanud mustusest täielikult puhastatud.
Enne tootmistegevuse jätkamist loputage puhta veega.

Käsitsi kasutatavad töövahendid: leotage töövahendit (hari, pintsel) lahjendamata RMC Biocleaneris , kuni kogus mustus on eemaldatud. Enne 
kasutamise jätkamist loputage puhastatud töövahendit puhta veega.

Riided ja jalatsid: kastke riidelapp RMC Biocleanerisse ja hõõruge sellega värsket plekki õrnalt . Kui plekid on rõivaesemele laiali pritsitud, peske 
seda pesumasinas temperatuuril 40° ja võimalikult lühikese pesutsükliga, kasutades 200 ml toodet.

RMC Biocleanerit saab kasutada lahjendamata või lahjendatud kujul:

RMC Biocleaneri kogus Veekogus          Kasutamine 

1 0
- Tootmisliini seadmed, pumbad, pihustuspüstolid.
- RMC Oili pealekandmise hari.
- Tugevalt õli või rasvaga määrdunud pinnad.

1 A Mehaanilised osad, tahmajäägid, köögi tõmbekapid.
1 1,5 Nikotiiniplekid seintel ja lagedel.
1 4 Sünteetilised materjalid, köögi- ja vannitoapinnad.
1 10 Vaibapuhastusvahendid.

Soovitame toodet katsetada varjatud kohas.

TEHNILISED ANDMED:

Välimus: läbipaistev, kergelt viskoosne kollane vedelik.
Lõhn: peaaegu lõhnatu.
Süttivus: mittesüttiv 
Biolagundatavus: vähemalt 99%.

LADUSTAMINE:
Kuivas kohas ja originaalpakendis hoituna säilib 12 kuud. Kaitsta külmumise eest. 

PAKEND:

1-liitrised, 5-liitrised ja 25-liitrised kanistrid.

TARNIJA  

VASTUTUSEST LOOBUMINE Toote katsetamise ja sobivuse eest konkreetseks kasutusotstarbeks vastutab toote kasutaja. Muylle Facon NV 
ei võta endale mingit vastutust toote kasutamisest tulenevate kahjustuste eest. Eespool toodud teavet võidakse ohutuskaardi järgmistes 
versioonides muuta. Me ei võta endale mingit vastutust toote kasutamisest tulenevate ebarahuldavate tulemuste eest, mis ei ole seotud 
toote kvaliteediga. Toodud tehniline teave on esitatud meile teadaoleva info ja teadmiste põhjal. Ohutuskaartide uuendatud versiooni 
saate tootja käest või leiate meie veebilehelt.

Enne toote kasutamist vaata tehnilisi andmeid.
Kuupäev: 28/03/11

VALMISTATUD BELGIAS. N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) Tel. +32 (0)51 30 80 54 - 
Faks + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823 
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com
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